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O Município Vargem Alegre - Extrato de Processo - PAC nº 0311/2021 – Tomada de preço nº 001/2021- 
RATIFICAÇÃO DE EDITAL - torna público a realização de processo licitatório para contratação de empresa 
especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a  execução de reforma do Ginásio Poliesportivo de 
Vargem Alegre/MG, consistindo no fornecimento de materiais, mão-de-obra, insumos, equipamentos e quaisquer 
outros objetos inerentes à execução, conforme convênio 895672/2019/ Caixa Econômica Federal, em conformidade 
com o anexo I deste edital (Termo de Referência, conforme solicitação), fica ratificado o edital  referente ao valor 
global da obra. Fica remarcado a sessão de abertura para o dia: 30/09/2021 às 13h15min. Local: Rua José 
Rodrigues Campos, 53, Centro, Vargem Alegre (MG) – CEP 35.199-000. Contato: 033 3324-1000. 21 de setembro 
de 2021 – Maria Cecília Costa Garcia – Prefeita municipal.  

 
A prefeita de Vargem Alegre TORNA PÚBLICO que homologou o resultado deste processo o qual se destinou a 
contratação da empresa 3 S COMERCIAL LTDA,  inscrito no CNPJ 39.596.414/0001-60 , vencedor do item 01, pelo 
valor global de R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais) e empresa Werli e Vasconcelos Ltda, inscrita no CNPJ 
39.596.414/0001-60, vencedor dos itens 02,0304,05,06 e 07 pelo valor global de  R$ 6.734,00 (seis mil setecentos 
e trinta e quatro reais), objetivando a aquisição de equipamento de informática, hospitalares e material de consumo 
para atender demanda do núcleo apoio a saúde da  família do município de Vargem Alegre. Determino, ainda, a 
adoção de medidas cabíveis para contratação do objeto no interesse da administração. Vargem Alegre – MG 10 de 
setembro o de 2021. Maria Cecilia Garcia Costa – Prefeita Municipal. 

 
Extrato de termo de rescisão amigável DO Processo Licitatório n°. 185/2021, Pregão n°. 18/2021, resolvem celebrar 
o presente TERMO DE RESCISÃO ao Contrato Administrativo nº 75/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Vargem Alegre. Contratada: Tiago Nunes da Silveira – Me, inscrito no CNPJ 40.514.544/0001-21, Rua Caratinga, 
28, Centro, Vargem Alegre/MG. Objeto: prestação de serviço de assessoria de comunicação para atuar no 
planejamento e execução da estratégia de comunicação do Município de Vargem Alegre/MG. Motivo: 
fundamentação artigo 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93- Rescisão Contratual Amigável.  Vargem Alegre, 21 de 
setembro de 2021. Marcia Cecilia da Costa Garcia – Prefeita de Vargem Alegre. 
 

O Município Vargem Alegre - Extrato de Processo - PAC nº 0321/2021 – Pregão Presencial nº 046/2021- torna 
público a realização de processo licitatório para registro de preço para futura e eventual aquisição de calçados tipo 
tênis infantil para atender demanda da secretária municipal de educação do município de vargem alegre em 
conformidade com o anexo I deste edital (Termo de Referência, conforme solicitação). Fica marcado a sessão de 
abertura: 07/10/2021 às 13h10min. Local: Rua José Rodrigues Campos, 53, Centro, Vargem Alegre (MG) – CEP 
35.199-000. Contato: 033 3324-1000. 21 de setembro de 2021 – Maria Cecília Costa Garcia – Prefeita municipal.  

 
O Município Vargem Alegre - Extrato de Processo - PAC nº 0322/2021 – Pregão Presencial nº 047/2021- torna 
público a realização de processo licitatório para registro de preço para futura e eventual aquisição de pneus tipo 
novos para atender demanda do município de vargem alegre em conformidade com o anexo I deste edital (Termo 
de Referência, conforme solicitação). Fica marcado a sessão de abertura: 07/10/2021 às 15h30min. Local: Rua 
José Rodrigues Campos, 53, Centro, Vargem Alegre (MG) – CEP 35.199-000. Contato: 033 3324-1000. 21 de 
setembro de 2021 – Maria Cecília Costa Garcia – Prefeita municipal.  

 
 

A prefeita de Vargem Alegre TORNA PÚBLICO que homologou o resultado deste processo o qual se destinou a 
contratação da empresa Oximedi Comércio de Gases Medicinais Eireli-EPP, CNPJ 26.959.683/0001-00 – Item 01 
Valor Unitário R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), Valor total R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para locação de concentradores de oxigênio medicinal para atender a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alegre/MG. Determino, ainda, a adoção de medidas 
cabíveis para contratação do objeto no interesse da administração. Vargem Alegre – MG 10 de setembro o de 2021. 
Maria Cecilia Garcia Costa – Prefeita Municipal. 
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